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Mód hodin (Mód I.)
V módu zobrazení hodin bude na displeji stopek zobrazen den v týdnu, nastavení budíku,  datum  a rok a 
aktuální čas s přesností na celé sekundy.

Aktivní tlačítka
-  “M” pro přechod do Módu II.
-  “A” - podržte 3 vteřiny pro nastavení data / času / budíku - “C” mění blikající hodnotu
-  “B” - zapíná a vypína akustické upozornění budíku

Mód pokročilé stopky (Mód II.)
Mód pokročilých stopek s měřením času jednotlivých kol a mezičasů. Stopky měří s přesností 1/100 
sekundy.

Aktivní tlačítka
- “M” pro přechod do Módu III.
- “C” start / stop / pokračován měření
- ”A” při běžícím měření: uloží čas jednotlivého kola 
             - první řádek zobrazuje počet dokončených kol
             - druhý řádek zobrazuje čas posledního kola
             - třetí řádek zobrazuje mezisoučet všech zatím odjetých kol
             - čtvrtý řádek zobrazuje běžící čas

Tlačítko A
(mezičas/
nulování/

nastavení)

Tlačítko C
(start/stop)

Tlačítko B
(historie a průměry)

Zobrazení  data a času
Mód I.

Mód II.

Mód III.

Mód IV.

Chronograf
(stopky) a výsledkyPace (tempovač)

Timery (časovače)Tlačítko M
(volba módu)

Děkujeme Vám za zakoupení stopek Fastime 27. Do rukou se Vám dostává promyšlený a kvalitní produkt 
určený primárně pro sportovní využití. Stopky se vyznačují konstrukcí z pevného plastu, vodotěsností, 
odolností proti nárazu, výborně čitelným displejem a funkcemi, které jako aktivní sportovci rozhodně 
oceníte.

- ”A” při zastaveném měření: maže výsledky měření
- “B” při zastaveném měření: Prohlížení výsledků (opakovaný stisk přejde na další položku)
             - AVE - průměrný čas na jedno kolo
             - BES - nejlepší čas kola
             - SLO - nejhorší čas kola
             - “A” - listování mezi jednotlivými časy - přechod vpřed (od prvního k poslednímu kolu)
             - “C” - listování mezi jednotlivými časy - přechod vzad (od posledního k prvnímu kolu)
      - První stisknutí “A” zobrazí jednotivá naměřená kola, seznam je zakončen
        zobrazením celkového dosaženého času na posledním řádku.
  - Stisknutí “M” ukončí režim prohlížení výsledků a vráti se do módu II.

   Stopky ukládají měření posledních 80 kol bez ohledu na počet dokončených měření. Výsledky 
zůstanou uloženy i po smazání aktuálně naměřeného času ze stopek.

Mód časovačů (Mód III.)
Mód dvou vzájemně propojitelných časovačů. Stopky měří s přesností 1/100 sekundy.

Aktivní tlačítka
- “M” pro přechod do Módu IV.
- “A” - držení 3 vteřiny - nastavení časovačů pro odpočet (hodiny, minuty, vteřiny), kdy “C” zvyšuje 

hodnotu a opětovný stisk “A” znamená přechod na další položku. ”M” uloží nastavení.
Upozornění: změna nastavení časovače provede smazání předchozí nastavené hodnoty.

-  “C” - Start / stop

   Po spuštění časovač 1 běží od nastaveného času k nule. Následně zvukovým signálem ohlásí 
doběh času do  nuly a, pokud je nastaven, spustí časovač 2. Po doběhu časovače na nulu se 
běh časovače opakuje. Vpravo dole je zobrazeno množství dokončených cyklů.

Mód tempa - Pacer (Mód IV.)
Mód pro trénink, ve kterém hodinky pípnutím udávají nastavené tempo (obdoba metronomu).

Aktivní tlačítka
- “M” pro přechod do Módu I.
- “A” nastaví počet pípnutí za minutu - opakovaným stiskem od hodnoty 10 do 320. Po zastavení 

opakování stiskem “C” maže výsledek a nastaví měření zpět do nuly. Další stisk pak umožní 
nové nastavení frekvence pípnutí.

- “C” rozběhně  / zastaví tampování - vpravo zobrazuje počet “odpípnutí”

Plný reset stopek: Stisknětě všechna 4 tlačítka najednou a podržte 2 sekundy.



Mód hodin (Mód I.)
V módu zobrazení hodin bude na displeji stopek zobrazen den v týdnu, nastavení budíku,  datum  a rok a 
aktuální čas s přesností na celé sekundy.

Aktivní tlačítka
-  “M” pro přechod do Módu II.
-  “A” - podržte 3 vteřiny pro nastavení data / času / budíku - “C” mění blikající hodnotu
-  “B” - zapíná a vypína akustické upozornění budíku

Mód pokročilé stopky (Mód II.)
Mód pokročilých stopek s měřením času jednotlivých kol a mezičasů. Stopky měří s přesností 1/100 
sekundy.

Aktivní tlačítka
- “M” pro přechod do Módu III.
- “C” start / stop / pokračován měření
- ”A” při běžícím měření: uloží čas jednotlivého kola 
             - první řádek zobrazuje počet dokončených kol
             - druhý řádek zobrazuje čas posledního kola
             - třetí řádek zobrazuje mezisoučet všech zatím odjetých kol
             - čtvrtý řádek zobrazuje běžící čas

Stopky používají knoflíkovou baterii
typu CR2032.
Výměnu baterie rádi provedeme zdarma v RZ1.cz.
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Výrobce:
AST Limited
1b Kilwardby Street, 
LE65 2FR Ashby-de-la-Zouch, 
Velká Británie

Kompletováno v Číně

Dovozce do ČR:
RZ1 Rally Shop
TITIO s.r.o.
U První Baterie 5
16200 Praha

Obsah balení: Stopky Fastime 27, baterie v blistru, šňůrka na krk, návod k použití

- ”A” při zastaveném měření: maže výsledky měření
- “B” při zastaveném měření: Prohlížení výsledků (opakovaný stisk přejde na další položku)
             - AVE - průměrný čas na jedno kolo
             - BES - nejlepší čas kola
             - SLO - nejhorší čas kola
             - “A” - listování mezi jednotlivými časy - přechod vpřed (od prvního k poslednímu kolu)
             - “C” - listování mezi jednotlivými časy - přechod vzad (od posledního k prvnímu kolu)
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        zobrazením celkového dosaženého času na posledním řádku.
  - Stisknutí “M” ukončí režim prohlížení výsledků a vráti se do módu II.

   Stopky ukládají měření posledních 80 kol bez ohledu na počet dokončených měření. Výsledky 
zůstanou uloženy i po smazání aktuálně naměřeného času ze stopek.

Mód časovačů (Mód III.)
Mód dvou vzájemně propojitelných časovačů. Stopky měří s přesností 1/100 sekundy.

Aktivní tlačítka
- “M” pro přechod do Módu IV.
- “A” - držení 3 vteřiny - nastavení časovačů pro odpočet (hodiny, minuty, vteřiny), kdy “C” zvyšuje 

hodnotu a opětovný stisk “A” znamená přechod na další položku. ”M” uloží nastavení.
Upozornění: změna nastavení časovače provede smazání předchozí nastavené hodnoty.

-  “C” - Start / stop

   Po spuštění časovač 1 běží od nastaveného času k nule. Následně zvukovým signálem ohlásí 
doběh času do  nuly a, pokud je nastaven, spustí časovač 2. Po doběhu časovače na nulu se 
běh časovače opakuje. Vpravo dole je zobrazeno množství dokončených cyklů.

Mód tempa - Pacer (Mód IV.)
Mód pro trénink, ve kterém hodinky pípnutím udávají nastavené tempo (obdoba metronomu).

Aktivní tlačítka
- “M” pro přechod do Módu I.
- “A” nastaví počet pípnutí za minutu - opakovaným stiskem od hodnoty 10 do 320. Po zastavení 

opakování stiskem “C” maže výsledek a nastaví měření zpět do nuly. Další stisk pak umožní 
nové nastavení frekvence pípnutí.

- “C” rozběhně  / zastaví tampování - vpravo zobrazuje počet “odpípnutí”

Plný reset stopek: Stisknětě všechna 4 tlačítka najednou a podržte 2 sekundy.


